
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 44 (66) 

Neděle 14. 11.     
7:30 Velké Albrechtice    

  9:00  Bílovec 

10:30 Bílov 

15:00  Nové Dvory 

Pondělí 15. 11. 
18:00  Bílovec  

Úterý  16. 11.  
18:00  Bílovec 

Středa 17. 11.   
18:00  Bílovec 

Čtvrtek 18. 11. 
18:00 Bílovec  

33. neděle v mezidobí
- za † Františku Špačkovou
- na poděkování za 30 let společného života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
- za † Lucii a Zdenku Pinďákovy a duše
v očistci
- poutní mše svatá za živé i † z obce Nové
Dvory

Pondělí 33. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova

Úterý 33. týdne v mezidobí 
- za farníky

Památka sv. Alžběty Uherské 
- na jistý úmysl

Čtvrtek 33. týdne v mezidobí 
- za živou rodinu Hruškovu

Týdeník 14. listopadu 2021

Pořad bohoslužeb 

(od 14. do 21. listopadu 2021) 



 

Pátek  19. 11.   
18:00  Bílovec 

Sobota 20. 11.  
18:00 Bílovec 

Neděle 21. 11.      
   7:30 Velké Albrechtice 
   9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 
10:30 Stará Ves

Pátek 33. týdne v mezidobí 
- za † rodiče, rodinu Doležalovu a Vavrysovu

Sobota 33. týdne v mezidobí 
- za Petra Bambase a jeho rodinu

Slavnost Ježíše Krista Krále 
- 
- za † Verolina Rabčana 
- bohoslužba slova
- za † manžela Jaromíra Hrdého, maminku
Štěpánku Vajdovou, 3 její syny a rodinu

Farní oznámení 

1. Dnes odpoledne v 15 hodin zveme na poutní mši svatou

k svatému Martinovi na Nové Dvory.

2. V pondělí po bohoslužbě slova (18:30) se setká pastorační rada.

3. Ve středu 17. listopadu zveme od 11 do 13 hodin ministranty

do Bílova na bowling. Odjezd v 10:45 od kostela.

4. Ve středu po mši svaté budou mít na faře zkoušku zpěvu ženy

a v pátek muži.

5. V pátek po mši svaté jste zváni k tiché adoraci.

6. Z důvodu epidemiologické situace nastala změna v programu

BISCUPU. Bude se konat pouze v sobotu 20. listopadu. Začátek

registrace v 8 hod. na BIGY v Ostravě, závěr mše svaté v 16 hod.

v Ostravě-Pustkovci. Poté možnost zúčastnit se GODZONE

v porubské RT-TORAX aréně. Více informací

na diecezko.doo.cz. Je nutné, abyste při registraci předložili po-

tvrzení o negativním testu z testovacího zařízení (platí i pro očko-

vané).

7. Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle litur-

gického roku. O týden později začíná nový církevní rok a Advent,

čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.

8. V kostele v Bílovci jsou k zakoupení stolní kalendáře a nástěnné

kalendáře ostravsko-opavské diecéze na rok 2022.  Cena - 69 Kč.



Fotografie z oslavy jubileí 

9. V sobotu 4. prosince bude probíhat mikulášská nadílka po do-

mech. 

10. V neděli 5. prosince oslavíme při mši svaté patrona naší farnosti 

svatého Mikuláše. Po poutní mši svaté přijde svatý Mikuláš. 

V obou případech se můžete přihlásit u Petra Škrobánka. 

11. Na sobotu 11. prosince plánujeme adventní zájezd do Polska. Na-

vštívíme Lagewniky – kostel Božího Milosrdenství a adventní 

trhy v Krakově. Cena 500 Kč (doprava a pojištění). Zájezd se 

uskuteční v případě příznivé epidemiologické situace. Přihlásit se 

můžete v zákristii. 



tel.:  731 694 634 

mail: rkf.bilovec@doo.cz 

web:  www.farnostbilovec.cz 

Římskokatolická farnost Bílovec 

Slezské náměstí 28/25, Bílovec  

č. účtu: 161075636 / 0300 

 


